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درس اول

روح القدس

هدف :

شناخت روح القدس و آشنایی با او

رده سنی :
 ۹  تا ۱۲ سال 

آیه مربوط :
 یوحنا  ۱۴ : ۱۶ - ۱۷



سخنی با مربی 
 در این درسنامه مهم بچه ها می آموزند که به غیر از پدر آسمانی و عیسی مسیح شخص دیگری هم به 
نام روح القدس وجود دارد که یکی از شخصیت های تثلیث است . امروز یاد می گیریم که روح القدس 

خودش خداست و این یک انرژی نیست ، بلکه یکسان با پدر آسمانی و عیسی مسیح است.
امروز در این درس به سه سوال پاسخ داده می شود: 

روح القدس کیست ؟. 	
چرا ما به روح القدس  نیاز داریم ؟. 	
روح القدس کجا زندگی می کند ؟ . 	

نکته: مربی برای درک و ارائه بهتر این درس می تواند از ویدیو زیر شخصًا استفاده کند )این ویدیو برای 
بزرگساالن می باشد و برای کودکان استفاده نشود.(

ویدیو برادر بهرنگ مربوط به شناخت روح القدس

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : 
“ به راهنمات گوش بده “

آنها  از  از هم بچینید که بچه ها بتوانند  صندلی ها، میزها و سایر موارد را به عنوان موانع با فاصله 
عبور کنند و چشمان یکی از بچه ها را ببندید و یک نفر را به عنوان راهنما  برای شخصی که نمی بیند 
انتخاب کنید با گوش دادن به صدای راهنماش  فاصله های بین صندلی ها را رد کند  به دانش آموزان 

توضیح دهید که روح القدس یک راهنما در زندگی روزمره ما است. 

ورود به دنیای کتاب مقدس
در کتاب مقدس نوشته شده است که عیسی مسیح 		 سال در زمین زندگی کرد. عیسی هم خدا 
بود و هم انسان پس نمی توانست در همه جا در کنار شاگردانش باشد ولی قول داد که آنها را تنها 
نمی گذارد و شخصی را مثل خودش برای آنها می فرستد. )یوحنا ۴	 : ۶	 - ۷	( شاگردان عیسی هم  
بسیار ناراحت شدند و از خودشان پرسیدند چه کسی قرار بیاد؟  چرا عیسی ما رو تنها می گذارد ؟به 

نظر شما عیسی در مورد چه کسی صحبت می کرد؟ 
و  دور هم جمع شدند  خانه  یک  در  روز  چند  از  بعد  شاگردان  کرد  آسمان صعود  به  وقتی عیسی 

گرفت. فرا  را  خانه  آن  تندی  بادی  باره  یک  به  که  بودند  پرستش  و  دعا  مشغول 
)اعمال 	: 	-	( پنطیکاست اولین باری بود که شاگردان روح القدس را دریافت کردند  و روح القدس 
وارد قلب و دل آنها شد، روح القدس همان قولی بود که عیسی به شاگردانش داده بود  که آنها را 
تنها نمی گذارد چون عیسی نمی توانست در سراسر دنیا باشد ولی روح القدس می توانست در کنار 

همه کسایی که به عیسی ایمان دارند باشد. 
این سوال را از بچه ها بپرسید روح القدس کیست؟ اجازه بدهید بچه ها مشارکت کنند .

 بچه ها، روح القدس   یک شخص مثل عیسی و مثل پدر آسمانی هست او خودش خداست  و این 
قولی بود که  عیسی به ما و شاگردانش داد. روح القدس امروز همیشه درکنار ما خواهد بود او ما را 

تنها نمی گذارد.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BgUM-bb8Ihc&list=PL8PQF1eilJ31FR324W7LL2ElZVy4kaOhM&index=31


روح القدس از ابتدا در کنار پدر آسمانی و عیسی مسیح بود. )پیدایش 	 : 	-	(
  درست است که او را نمی بینم ولی او در قلب های ما هست و صدای ما را می شنود.

 وقتی ما دعا می کنیم او دعاهای ما را برای پدر و عیسی می برد.
روح القدس ،چه در شادی ، چه در ناراحتی و تنهایی در کنار ما هست.

او بهترین کسی هست که به ما یاد می دهد که چه کاری خوب است و چه کاری بد است.
روح  القدس برای ما می جنگد.

حاال به نظر شما  خانه روح القدس کجاست؟ یا به نظر شما روح القدس را کجا می توانیم پیدا کنیم؟ 
بگذارید بچه ها جواب بدهند.

روح القدس در خانه های زیادی زندگی می کند در همه جا هست او در خانه های که خودش ساخته 
ساکِن یعنی قلب های ما. روح القدس خودش قلب ما را آفرید خانه او در قلب های ما است.

 پس بچه ها تمام شما که آفریده دست  خداوندید، خانه روح القدس هستید ، او درقلب شما زندگی 
می کند.

نتیجه گیری:
پس امروز ما متوجه شده ایم که روح القدس خودش خداست در کنار پدر و عیسی است او در هم 
حال در کنار ما هست چون ما خانه او هستیم به دعا و حرف های ما گوش می دهد و ما را تشویق 

می کند ما می توانیم همیشه با او صحبت کنیم و به صدای او گوش بدهیم   

کاراگاه اجرایی:
از بچه ها بخواهد که چشمان خود را  مربی می تواند یک سرود پرستشی مالیم در کالس بگذارد و 
ببندن و به سرود گوش بدن و مربی برای آنها در حین سرود دعا کند و  بچه ها را تشویق کنند که اگر 

صدای روح القدس را شنیدن به مربی بگن و مربی آنها را بنویسد و به والدین آنها بدهند.
) لطفا فضای کالس را از قبل آماده کنید تا بچه ها برای پرستش راحت باشند و خودشان انتخاب 

بکنند که بنشینند یا روی زمین دراز بکشند و یا حتی بایستند. (

آیه حفظی : 

چون روح راستی آید ، شما را به تمامی 
حقیقت راهنمایی خواهد کرد .

یوحنا ۶	 : 		


